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Beste  lezers

 

Het afgelopen jaar zal een periode zijn die we nooit zullen

vergeten. Het was een moeilijke tijd. Als het vuile beestje je

niet te pakken kreeg,  dan was er misschien wel iemand in je

omgeving die ziek werd en die je in het slechtste geval wel

moest laten gaan. En uiteindelijk was iedereen getroffen want

we moesten contacten vermijden, we konden niet meer

gewoon naar de winkel, lekker knus bij elkaar zitten mocht

niet, …
 

Nu zijn we 2021, en het zal een beter jaar worden, dat is zeker!

Intussen is men gestart met het vaccineren en dat zal ervoor

zorgen dat we beetje bij beetje terug kunnen doen wat we

willen. 

 

We moeten echter nog even geduld hebben maar dromen mag. 

Als nieuwe centrumleider van Ten Elsberge droom ik net als

mijn collega’s en de collega’s van de andere dienstencentra van

weer wat ‘leven’ in huis. Activiteiten, spelletjes, dans,

clubwerking, koffienamiddagen, crealessen, … Of gewoon het

gezellig samenzijn. 

 

Ik droom ervan dat we binnenkort elkaars glimlach terug

kunnen zien. Ik droom ervan dat we de 1.5m – afstandsregel

mogen laten varen.

Ik droom van dagen zonder maatregelen.

Mijn dromen zullen uitkomen, wanneer weet ik nog niet, maar

ik blijf dromen!

                                                      Leen

VOORWOORD
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Je bij ons terecht kan om huisvuilzakken & PMD zakken te kopen?

Als je iemand weet die het even moeilijk heeft in deze tijden, je ze
altijd naar ons mag doorverwijzen omdat 1 op 1 hulpverlening nog
steeds kan.

Wij een was- strijk service hebben (i.s.m. weerwerk )die bij jou
thuis was en / of strijk komt ophalen en terug brengt.

Je opnieuw een afspraak kan maken met 

Het dienstencentrum de zilverberg in april 10 kaarsjes uitblaast?

Het dienstencentrum Schiervelde ook jarig is in April. Zij mogen
reeds 15 kaarsjes uitblazen!!!

onze pedicure in Ten Elsberge ( 051 27 27 10) of 
in 3Dc (051 / 80 50 50)
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Wist -je -datjes...
 de dienstencentra



Berlijnse bol

15 maart
Fruittaartje

22 maart
Eclair

€ 2,5
 

MAARTMAARTMAART

1 maart
Bresiliennetaart

8 maart

Bestel je taartje voor
dinsdag, dan geniet je
er op donderdag van!

051/ 27 27 10
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Aan huis gebracht of ophalen 
in Ten Elsberge



22 april
Sachertaart

€ 2,5
 

APRILAPRILAPRIL
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8 april

Bestel je taartje voor
dinsdag, dan geniet je
er op donderdag van!

051 / 27 27 10

1 april
Paashaastaartje

15 april
FlantaartjeBresiliennetaart

29 april
Aardbeientaartje

Aan huis gebracht of ophalen 
in Ten Elsberge
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Week van de valpreventie
van 19 tot 25 april

Overlaad je woonkamer niet met spullen, voorzie een

doorgang van minstens 90 cm breed zodat je overal

gemakkelijk door kan.

Zorg voor een stoel met een goede zithoogte en stevige

armleuningen. Dit vergemakkelijkt het zitten en rechtstaan.

Vermijd losliggende  tapijten of voorzie ze van antislip. 

Vermijd losliggend snoeren over de grond.

Zorg er voor dat je bril  mooi gepoetst is.

Is je toilet te laag? Plaats een verhoogd toilet of een

toiletverhoger. Zo kan je gemakkelijk gaan zitten.

Zorg voor een goede verlichting die bedienbaar is vanuit je

bed, bijvoorbeeld een trekkoordje of nachtlampje.

Zorg voor gesloten schoenen met een niet- gladde zool en

zonder hak.

 
Een val kan veel ellende veroorzaken! 

Om valpartijen te voorkomen moet je huis een
"veilige thuis zijn"!

Enkele tips voor een veilig huis!
 

 



Puzzel - time! 
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- Heb je een huishoudtoestel dat niet meer  werkt?
- Moet er een gaatje bij in je riem.
- Wil je schoonmaaktips ( vb. voor die vlek op je tuintafel...?)
- Heb je nog wat zilver dat moet gepoetst worden ?
- Is het slotje van je ketting kapot?
- Heb je een klein naaiwerkje?
- Wil je je naaimachine laten nazien?
- Onderhoud of nazicht van je fiets.
- Wil je je scharen of messen laten slijpen?

Dan  kan je terecht in ons Repair-atelier, waar

we met een team enthousiastelingen de klus

proberen te klaren.

Repair-atelier

Eén op één, dus coronaproof. 

Daarom enkel op afspraak!!!

We werken met vaste uren per persoon!

6 april 2021
Van 13.30 u tot 16.00 u

GRATIS
(enkel het gebruikte materiaal

dient betaald te worden.)

" Gooi spullen die hersteld kunnen worden niet zomaar weg"

3Dc 
Schierveldestraat 89

8800 Roeselare7

Maak een afspraak!
051/80 50 50

ISM Répaircafé Roeselare



Knutselwerkje 1
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Je kan het pakketje 
komen ophalen in 
Ten Elsberge of in 3Dc
of we brengen het bij je thuis 

Wil je dit knutselpakket bestellen? 
 
 

Werkwijze en benodigdheden kan je vinden in ons
knutselpakket!

 

Mandellaan 101 
8800 Roeselare
051/27 27 10

Schierveldestraat 89
8800 Roeselare
051/80 50 50

Prijs  
per kaartje: 
€ 2.50 

Kaartjes maken met origami ( = papier plooien)
paashaas of kleedje



Recept 
Wortelsoep met pastinaak

Ingrediënten

Hoe begin je eraan? 

3 rode uien in stukjes

5 dikke wortelen in stukjes

2 pastinaken in stukjes

1 steranijs

1 el olijfolie

zwarte peper

1 tl komijnzaad

fijngestampt

1.7 l groentenbouillon

1 takje tijm

1 takje oregano

Zo ga je aan de slag:
1. Stoof de groenten en de steranijs in olijfolie, kruid met
zwarte peper en de komijnzaadjes. 
2. Voeg de groentebouillon toe en laat een takje tijm en
oregano meekoken onder deksel, tot de groenten gaar zijn. 
3. Verwijder de kruiden en de steranijs uit de soep en mix. 
Tip: Werk af met kleine blokjes wortel en pastinaak die kort
gebakken zijn in olijfolie met wat tijm en een klein scheutje
volle yoghurt. 
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Reusselaere en KOERS vieren de komst van Reus Jempi graag met een optocht
door de stad; een heuse wielerreuzenhoofdenstoet. (Jawadde, wat ons betreft is

het ‘woord van het jaar’ al bekend!). We roepen daarom iedereen op om een
eigen reuzenhoofd te maken. De stoet komt er bij de geboorte van reus Jempi
en daarin mogen alle makers van zo’n reuzenhoofd (jong en oud!) meestappen
om hun meesterwerk in de Roeselaarse straten tot leven te laten komen. Maar

dat is niet alles: alle reuzenhoofden krijgen daarna een plaats in een
tentoonstelling in het wielermuseum!!!

 
Gek op koers en knettert de creativiteit continu in jouw hersenpan? Dan vormt

deze opdracht alvast een reuzeleuke uitdaging om aan de slag te gaan. Kies je
voor een echte flandrienkop of een mooiweerrenner? Welke kleuren krijgt jouw

‘koersklakske’? Spring gerust eens binnen in KOERS voor enkele verdiepingen
inspiratie! 

 
Hoe ga je te werk? Een stappenplan vind je via de website van KOERS of kan je

ophalen in het dienstencentrum. De stappen zetten jou op weg om de klus te
klaren. Is jouw reuzenhoofd af? Neem dan contact op met KOERS via

koersmuseum@roeselare.be of 051 26 24 00.
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Maak jouw (wieler)reuzenhoofd en stel tentoon in KOERS

Let wel!!!  De stoet gaat pas door na coronatijd



Bron vermelding https://www.isala.nl/patientenfolders/7424-oefeningen-in-zit/

Beweging
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Bron vermelding https://www.isala.nl/patientenfolders/7424-oefeningen-in-zit/

 Ze brengt een workshop waar we samen aan de slag gaan om slaatjes te
versieren, op smaak brengen en afwerken met ingrediënten die ons een
energie boost geven. Zo gaan we kiemgroentjes, eetbaren bloemen
verwerken bij de slaatjes. We maken een vinaigrette en dressing van
kruiden.Pitten, zaden, noten, levende voeding die ons veel energie geeft,
combineren we met deze zomerse slaatjes. Op het einde van de avond
proeven we onze creaties en gaan we naar huis met een starterspakketje van
kiemgroentjes en een speciaal dipsausje.                                                                                         

 

Een ecologische tuin, wat is dat en hoe begin ik eraan? 
We pakken onze eigen tuin heel concreet aan en focussen ons op

ontwerptechnieken en de uitvoering van ons eigen tuinplan.
 
 

17 mei 19u30
Prijs: € 25 ( voor Veltleden € 20)

Contactpersoon:

Annemie Vantournhout

E-mail:nieuws.roeselare@velt.nu

Telefoon contactpersoon: 0486 78 33 60

Locatie Ten Elsberge

Contact
Annemie Vantournhout
E-mailadres:
annemie.vantournhout@skynet.be
Telefoonnummer: 0486 78 33 60
Velt-groep
Roeselare

Wanneer Zondag 28/03/2021  en
09/05/2021 om 09:00 tot 11:30
Waar: Ten Elsberge - Zaal Rinus

Beverseaardeweg 29

Prijs: € 32  (voor leden van Velt € 26.)
Vrijetijdspas: € 16 (leden: € 13)

 Voor 2 sessies

Maaltijdslaatjes van het seizoen
door Nele Cokelaere
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Velt Roeselare

*Onder voorbehoud van de maatregelen



Knutselwerk 2
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Je kan het pakketje 
komen ophalen in 
Ten Elsberge of in 3Dc
of we brengen het bij je thuis 

Wil je dit knutselpakket bestellen? 
 
 

Werkwijze en benodigdheden kan je vinden in ons
knutselpakket!

 

Mandellaan 101 
8800 Roeselare
051/27 27 10

Schierveldestraat 89
8800 Roeselare
051/80 50 50

Prijs : € 4 



Recept 
Petit beurre taart

Ingrediënten

Hoe begin je eraan? 

250 gr zachte boter
75 gr bloemsuiker
koude koffie of melk
1 pak petit beurre koekjes
hagelslag (of andere
decoratie)

BEREIDEN: 
Mix de zachte boter samen met bloemsuiker tot een homogene massa.
Neem een grote schaal of plateau. Leg er een laagje van droge petit
beurre koekjes op. Besmeer met een laagje van het botermengsel. Leg
er vervolgens opnieuw een laagje koekjes op maar dompel deze eerst
enkele seconden onder in koude koffie of melk. Herhaal tot de koekjes
en het botermengsel volledig opgebruikt zijn.

SERVEREN:
Bestrooi de bovenkant van de petit beurre taart 
met een laagje hagelslag. 
Zet de taart nog even in de koelkast 
alvorens te serveren. 

14



Puzzel- time! 
Rebus 
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- sp

- sje

h = l

kk = gg

- b

- n

p = e



Knutselwerk 3

Schudbollen maken 
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Je kan het pakketje 
komen ophalen in 
Ten Elsberge of in 3Dc
of we brengen het bij je thuis 

Wil je dit knutselpakket bestellen? 
 
 

Mandellaan 101 
8800 Roeselare
051/27 27 10

Schierveldestraat 89
8800 Roeselare
051/80 50 50

Prijs : € 3

Een

knutselpakketje

voor de

kinderen!



De tea-roomnamiddag komt naar je toe!
 

Die verdomde Corona. Het is al veel te lang geleden dat we nog
eens een feestje konden organiseren. Omdat je nog steeds niet

naar het dienstencentrum kan komen brengen wij de 
tea-roomnamiddag naar je toe.

Voor € 5 bestel je koffie en een stukje taart en wij brengen het
naar je thuis.

Natuurlijk geen tea-room zonder muziek! Onze eigenste,
speciaal voor deze gelegenheid opgerichte huisband, ‘De

Zullezangers’ zingen enkele nummers aan je ‘zulle’. Geef je
favoriete liedjes door, dan kijken we of we dit kunnen opnemen

in het repertoire. 
Je kan natuurlijk ook onze ‘tea-room aan huis’ aan iemand
cadeau doen. Bezorg ons de naam en het adres (en enkele

favoriete nummers) van de persoon die je wil verrassen, samen
met € 5, en wij doen de rest!

 
                                                     

Tea-room aan huis 

met zullezangers

Info & reservaties via 051 27 27 10 of      
dctenelsberge@motena.be17

De Zullezangers



BOODSCHAPPENSERVICE

JOUWBOODSCHAPPENTHUISGEBRACHT!!!

Ervaar je moeilijkheden om

boodschappen te doen?

( eten en drinken)

Vaste kosten € 3,5 en 

€ 0,35 per km vanaf

dienstencentra 
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GEEF ONS

EEN

SEINTJE

051/27 27 10

OF 

051/8
0 50 50



Prijs : € 2,5

Nog knutselpakketjes te koop! 

Bestel nu! 051 27 27 10

Je kan je pakketje komen ophalen in Ten Elsberge of  in
3Dc ,

of we brengen het bij je thuis
19

Sleutelhanger met uil Kaartje met bloem 

Prijs : € 2,5



Wij staan klaar om te luisteren naar jouw vragen,
bezorgdheden , twijfels en angsten...

Heb je nood aan een babbel? 

Contacteer ons! 

 
051 27 27 10 ( Ten elsberge)

of 051/ 80 50 50 ( 3 Dc) 
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Interesse? Contacteer : stijn.dusselier@motena.be
of via 051/ 27 27 10

 
Ondanks (of dankzij?) Corona blijven de dienstencentra op zoek naar

vrijwilligers:
 

- Opbellen 80-plussers
Wij zoeken vrijwilligers die 1 x per week alleenstaande 80 plussers

willen opbellen om een babbeltje te doen. Dit kan in onze bureau's in
Ten Elsberge of van bij je thuis. 

 
- Chauffeurs Minder Mobielen Centrale

We blijven op zoek naar vrijwillige chauffeurs voor de MMC. Heb je een
eigen wagen en zie je het zitten om mensen te vervoeren?  

Je ontvangt een vergoeding van € 0,33/km en je wagen wordt omnium
verzekerd. Wij zorgen ook voor beschermingsmateriaal (ontsmetting,

mondmaskers) zodat de ritten veilig kunnen verlopen.
 

- Vervoer naar het vaccinatiecentrum
Je hebt tijdens de coronacrisis wat meer tijd maar kan je niet voor

langere tijd engageren? Dan wil je misschien instaan voor vervoer naar
het vaccinatiecentrum?  Je wordt (tijdelijk?) een chauffeur van onze

MMC  om mensen van en naar het vaccinatiecentrum in de Expohallen
te brengen. 
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Vrijwilligers gezocht!!!



- 15/03 Gun jezelf een goede nachtrust
- 29/04 Angst voor herval na kanker;

Kom Op Tegen Kanker kan hun praatcafés niet
laten doorgaan momenteel en organiseren

webinars digitaal.

info op:
https://www.komoptegenkanker.be/wat-

we-doen/zorg/komende-praatcafes-
koffiemomenten
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27 februari tot 7 maart 2021
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

 
En dus zeggen we aan onze meer dan 300 vrijwilligers

 

BEDANKT
 

Bedankt voor jouw vrijwillige inzet.

Bedankt voor het steentje dat je bijdraagt aan onze

dienstencentra.

Als vrijwilliger maak jij het verschil.

Dankjewel

Nathalie, Katrien, Stijn, Leen, Stefanie,

Caroline, Sanne, Sofie, Carmen,

Monique, Emmy en Dorine.

WE ZIJN ER VOOR JOU !


